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امکان سنجی واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه
داریوش رحمتی ،1مسعود جعفری نسب ،2جعفر ملکی پویا
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تاريخ دريافت97/12/22:
تاريخ پذيرش98/03/28:
از صفحه  33تا 62
چکیده

پژوهش حاضر به دنبال این است تا از کارکنان وظیفه ،بهعنوان منابع انسانی بالقوه متخصص در سازمان،

در رشــته هــا و تخصصهای گوناگون ،بهــره برداری خدمتی بعمل آورده و بکار گیرد .از طرفی بخشــی از
وظایف کارکنان پایور را با بررســی ابعاد فنی و امنیتــی آن به کارکنان وظیفه با توجه به تخصص و مهارت
واگــذار نماید .این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی و از نظر جمع آوری
دادهها متکی به ابزار پرسشنامه با استفاده از نتایج شیوه دلفی میباشد .بر اساس نمونه گیری هدفمند گلوله
برفی با  15نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ســاختار یافته انجام شــد و دادههــا به روش تحلیل محتوای کیفی
تجزیه و تحلیل و ســپس تعداد  62مؤلفه از  90مؤلفه احصاء شــده به اجماع نظری خبرگان رسید و مبنای
تدوین پرسشــنامه قرارگرفت .مؤلفه ها در ذیل ســه بخش :مهارتی ،صفی و ســتادی دسته بندی شد .تجزیه
و تحلیل دادهها با نرم افزار  spss22انجام شــد .نرمال بودن توزیع دادهها بر اســاس آزمون کلوموگروف و
تصادفی بودن با آزمون  Zهر دو با اطمینان  95درصد تأیید شد .با آزمون خی دو نیز معتبر بودن رتبه بندی
شــاخص ها ارزیابی شــد و آزمون فریدمن نیز برای بررسی رتبه بندی استفاده شــد .محققین در پایان امکان
واگذاری مشاغل پایور در بخش مشاغل مهارتی به کارکنان وظیفه ،در حد زیاد ارزیابی نمودند .آرایشگری
و آشــپزی در اولویت واگذاری قرار گرفت .امکان واگذاری مشــاغل صفی در حد متوســط و اگر تأییدیه
امنیتی قهرمانان توسط سازمان پذیرفته شود آنان در اولویت دریافت مشاغل ورزشی و فرماندهی قرار دارند
و امکان واگذاری شغل عنصرخدماتی در مشاغل ستادی نیز در اولویت بود.
واژگان کلیدی :واگذاری مشاغل ،کارکنان ،کارکنان وظیفه ،شغل
 -1عضو هیئت علمیدانشگاه علوم انتظامیامین.
 -2مدرس ارشد معاونت تربیت و آموزش ناجا.
 -3عضوهیئت علمیدانشگاه علوم انتظامیامین Maleki.pouya1358@ gmail.com
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مقدمه
در ســالهای اخیر ،خدمت ســربازی هم از نظر اجتماعی و هــم از نظر امنیتی و دفاعی،

موضوع مهم و مطرحی در سطح جامعه و نهادهای حکومتی بوده است .از یک سو ،وضعیت

کشــور به لحاظ امنیتی و تهدیدهــا ،نیازمند وجود نیروهای نظامیآماده اســت و رهنامه ی
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دفاعی ما نیز تا حدود زیادی متکی به نیروی انســانی است .بر همین اساس ،عده ای معتقدند
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ســربازی حتی به شکل کنونی ،بخش قابل توجه و ضروری نیروهای مسلح را تأمین میکند
و باید همچنان وجود داشته باشد؛ اما از سوی دیگر شرایط اجتماعی و اقتصادی ،باعث شده
اســت تا جوانان به دنبال حضور سریع تر در جامعه باشــند و تمایل کمتری به سربازی نشان
دهند .در چنین فضایی ،برخی از کارشناســان معتقدند که ســربازان غیرحرفهای ،کارآمدی

الزم را در جنگ نداشته باشند .همچنین در شرایط حاضر ،نیاز جدی به این همه سرباز وجود
ندارد(حلیمی ،پاتیار.)1393 ،

مقــام معظــم رهبری(مدظله العالی) در نشســتی با مدیــران در تاریــخ  1388/7/26بیان

داشــتندکه :امروز چقدر سرباز وظیفه تحصیل کرده داریم که با سابق خیلی تفاوت میکند،

از اینها حداکثر اســتفاده را بکنید ،این خدمت ســربازی را حقیقتا" پربار کنید .همچنین بیان

داشــتند :واقعا" پادگانها میتوانند برای ما بهعنوان یک ماشــین انسان ساز در بیایند و اخیراً

دانشگاه از ما مشمول خواستهاند این کار ظریفی است باید اگر از مشمول متخصص استفاده

بجــا میکنند .لــذا این مهم بهعنوان دغدغه مدیران در ســطح نیروی انتظامیاســت تا بتوان
بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای ایجاد شده در بخش وظیفه را فعال نمود.

بيان مسأله

در ســالهای اخیر ،خدمت ســربازی هــم از نظر اجتماعي و هم از نظــر امنیتي و دفاعي

موضوع مهمي در سطح جامعه و نهادهای حکومتي بوده است .از سویي با توجه به تهدیدات
امنیتي وجود نیروهای نظامي آماده ،ضروری اســت و از ســوی دیگر ،شــرایط اجتماعي و

اقتصــادی ایجاب مي کنــد که جوانان به دنبال حضور ســریع تر در جامعه باشــند و تمایل

کمتری به ســربازی نشان دهند .درحالي که خدمت سربازی ،رویداد انتقالي مهمي است که

بر زمینههای مختلف زندگي فرد ،اثر ميگذارد ( .)2007 ،MacLean & Elderمشــاغل

در سازمانهای مختلف بهعنوان یک بخش چالشی میباشد که در صورت انگیزش کارکنان
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میتواند زمینه رشد و تعالی سازمان را فراهم نموده و در غیر اینصورت رشد و تعالی سازمان

بــه کندی صــورت خواهد گرفت و یا اینکه همین کارکنــان میتوانند موجبات از بین رفتن
آن یــا ناکارآمــدی آن را فراهم نمایند .در این بین نیروی انتظامیجمهوری اســامیایران با

گستردگی مشــاغل در وسعت جغرافیایی و تنوع شــغلی بهعنوان یکی از سازمانهایی است

که به دلیل تعامل با مردم و ارائه خدمات مطلوب و شایسته نیاز دارد که کارکنانی تأثیرگذار
قــراردادی و وظیفه تالش میکند تا بهرهوری ســازمانی را باال برده و بتواند نقش خود را در

تأمیــن نظم و برقــراری امنیت با بهرهگیــری از تمام توان خود بیش از پیــش و مؤثرتر عمل

نماید .همچنین به دلیل افزایش هزینههای سازمانی و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و افزایش

کارایی و بهرهوری سازمانی ،بهره مندی از منابع انسانی موجود بهعنوان بخشی از راهکارهای
ارتقاء سالمت سازمانی و بهرهوری فزاینده آن میباشد .داشتن نیروهای وظیفه با ویژگیهای

جسمی ،ذهنی ،روحی مختلف و داشتن تخصص ها و مهارتهای مختلف زمینه بسیار مناسب

و کم هزینهای را فراهم نموده تا ضمن توانمند نمودن کارکنان وظیفه در بخش قبول مسئولیت

و افزایش مهارتهای بالقوه خود بتواند بخشــی از فعالیتهای ســازمانی را در قالب مشاغل

ســازمانی که قابلیت انتقال داشته باشد را با امکانسنجی واگذار نوع و تناسب آن با کارکنان

وظیفه مشــخص و ابالغ نماید و ســازمان با هدایت کارکنان وظیفه در مســیرتعالی سازمانی
ضمن افزایش انگیزه خدمتی میتواند در ساختار سازمانی تغییراتی شگرف ایجاد نماید .چرا
که این موضوع بســیار حائز اهمیت و برای کارکنان وظیفه و نیروی انتظامیاز تمامیجوانب

بهعنوان یک تقابل برد برد محســوب میشــود .به همین منظور محقق در نظر دارد با بررسی
ابعاد مختلف موضوع یاد شده به این سؤال پاسخ دهد که:

آیا امکان واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه در نیروی انتظامیجمهوری

اسالمیایران وجود دارد؟
پیشینیه تحقیق

پژوهشــی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر توانمند سازی افسران وظیفه» توسط اسکندری

و همکاران()1390كه جامعه آماری آن افسران وظيفه بودند و متغيّر وابسته اش ،توانمندسازی

يا فرايند تقويت احســاس خود اثر بخشــی بود .که روش تحقیق از نوع پژوهش کاربردی و
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و کارآمد داشته باشــد .پلیس در راستای افزایش کارآمدی با تقسیم کارکنان خود به پایور،
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به روش توصیفی-پیمایشــی انجام و جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه صورت گرفت.
و در پایان رعایت شــأن و شخصیت افسران وظیفه ،اعتبار بخشی ،توانمندسازی ،بکارگیری

مناسب افسران متناسب با رشته تحصیلی و تحصیالت مرتبط با مشاغل نظامیو انتظامیموجب
افزایش بهرهوری سازمانی خواهد شد(اسکندری و خدامیان.)1390 ،
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در تحقیق سینائی ،وحید و مسعودی ،حمید ( )1391با عنوان "جامعه پذیری و بازجامعه
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پذیری سیاسی در نظام وظیفه" که با نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد ،در پایان
تأثیر معنادار نظام وظیفه بر خانواده ،دوستان و محیط اطراف مشخص شد.

نظــری زاده و همــکاران ( ،)1390به آینده پژوهی خدمت ســربازی در ایران با رویکرد

روندهــای کالن در افــق پانزده ســاله پرداختهاند .در این تحقیق ،ســندهای جهانی مؤثر در

ســربازی در ایران بررسی شده و بر اساس یافتههای آن ،سربازی حداقل تا  15سال دیگر در
ایران وجود خواهد داشت.

حیــدری و همکاران ( ،)1388تغییرات در تناســب هوازی و تحمل عضالنی ســربازان

ارتش ایران را در طول دوره آموزشی سربازی بررسی کردهاند.

اداره طرح و قوانین معاونت نیروی انســانی ســتاد فرماندهی کل ســپاه در دهمین مجمع

سراســری فرماندهان ســپاه در شــهریور  ،1376طی نظر ســنجی از  134نفر از فرماندهان و

مسئوالن ســپاه ،عمده ترین مشکالت ســربازان را در مراحل مختلف خدمت بررسی کرده

است .نتیجه این نظرسنجی ،وضعیت نامطلوب امکانات رفاهی در مراکز آموزشی ،نامناسب

بودن برخوردهای پایوران آموزشی با سربازان و استفاده بیش از ظرفیت از پادگانها به منزله

مهمترین مشکالت سربازان بوده است (فرهی و همکاران.)1388 ،

فتحی آشــتیانی و سجاده چی( ،)1384با ارزیابی روان شــناختی سربازان در یک واحد

نظامینشان داده اند که  16درصد آنها در عالیم روان شناختی ،دارای مشکالتی هستند که
در این بین ،مشکالت سربازان متأهل بیشتر از مجردان است.

سوالهای تحقیق

سوال اصلی

آیا امکان واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه وجود دارد؟
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سؤالهای فرعی

کدام مشاغل مهارتی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟

کدام مشاغل صفی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟

کدام مشاغل ستادی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟
ادبیات نظری
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مفهوم امکان سنجی

امکان سنجی واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه

امکانسنجی ،به طور کلی به معناي بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا

کسب وکار است .به عبارت دیگر ،هدف از مطالعات امکانسنجی تعیین میزان امکان پذیري
و اجرایــی بودن یک پروژه و ثمربخشــی آن میباشــد .مطالعات امکانســنجی صنعتی نیز،

فرآیندي کنترل شــده براي مشــخص نمودن هم زمان مشکالت و مزایاي اجراي یک پروژه

یا ورود به یک موقعیت ســرمایه گذاري اســت و همراه با توصیف کامل شــرایط و برآورد

عواید و هزینههای انجام آن صورت میگیرد .این مطالعات در حکم گام نخســت در فرآیند

تصمیمگیري ســرمایه گذاران یا مدیران به حساب میآید(شهابی و همکاران .)1392 ،امکان
ســنجی عموماً در پنج زمینه مشخص انجام میشود که شــامل امکان سنجی فنی ،اقتصادی،

قانونی ،عملیاتی و زمانی است(صرافی زاده و علیپور .)1390 ،بررسی مجموعه زمینههای فوق
به سیستم تلوس شناخته میشود که معرف پرسشهای زیر است:

امکان سنجی فنی :1در بخشی از امکان سنجی فنی ،انواع سخت افزارها و نرم افزارها

ارزیابی میشود تا معلوم شــود که آیا آنها میتوانند به نیازهای سیستم اطالعاتی پاسخ دهند

یا خیر؟ بــه عبارتی ،آیا از نظر فنی امکان اجرای یک پروژه سیســتم اطالعاتی وجود دارد؟

آیا تکنولوژیهای اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای پروژه در دســترس هستند؟ آیا روشهای
موجود برای استقرار مناسب هستند؟ (ماجد ،یارس و نورالدینی.)1392 ،

امکان سنجی اقتصادی :2در این امکان سنجی ،تحلیل هزینه-فایده صورت میگیرد

تا معلوم شــود ،آیا مزایای حاصل از پیاده ســازی سیســتم اطالعاتی از هزینههای اجرایی آن

بیشتر است یا خیر؟ آیا از نظر هزینه سیستم اطالعاتی اثربخش است؟ آیا منابع مالی مورد نیاز
1-1Technical Feasibility
2- Economic Feasibility
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برای پیاده ســازی سیستم در دسترس اســت؟ هزینه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز

چقدر اســت؟ هزینه نسبی مشاوره طرح چقدر اســت؟ هزینههای پنهان نظیر وقت مجریان،
مطالعه مقدماتی و آموزش تا چه حد است؟

امکان ســنجی حقوقی :1امکان ســنجی حقوقی هم به قانون گذاری دولتی و هم به
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تعهدات حقوقی اشــاره دارد .آیا برای اجرای سیســتم پیشــنهادی ،به تمهیــدات قانونی نیاز
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است؟ آیا بین سیستم اطالعاتی و مقررات موجود تضاد وجود دارد؟

امکان ســنجی عملیاتی :2قابلیت اجرای سیســتم اطالعاتی از نظر سازمانی ،سیاسی

و انســانی بررسی میشود .پرســشهای که در این قسمت باید پاســخ داده شود عبارتند از:
آیا شــرکت ما قادر به انجام آن است؟ آیا رویههای ســازمانی برای پشتیبانی از پروژه مورد
نظر کفایت میکنند؟ آیا نیروی انســانی واجد شــرایط برای اجرای آن در دســترس است؟

آیا واکنش احتمالی کارکنان میتواند مانع پیاده ســازی سیســتم شود؟ آیا سیستم اطالعاتی
نظارت مؤثر مدیریت بر فعالیتهای ســازمان را خدشــه دار میکند؟ آیا سیســتم اطالعاتی
باعث نشت اطالعاتی خواهد شد؟

الزم به ذکر اســت که در برخی امکان سنجی ها ،امکانسنجی فرهنگی از عملیاتی جدا

میشود و در برخی دیگر امکان سنجی فرهنگی در امکان سنجی عملیاتی ادغام میشود.

امکان سنجی زمانی :3امکان سنجی زمانی به احتمال اتمام پروژه در زمان تخصیص

یافته اشاره دارد .باید پاسخ داده شود که آیا میتوان سیستم اطالعاتی مورد نظر را در ظرف

زمانی معقول انجام داد؟ آیا زمانبندی برای اجرای پروژه از منطق کافی برخوردار اســت؟

آیا امکان تســریع در عملیات اجرایی وجود دارد؟ آیا امکان شــناور ســاختن پروژه وجود
دارد؟ (همتی و همکاران.)1393 ،
تعریف کار و شغل

از دیدگاه فلسفی کار واژهای است که بر افعال خداوند ،انسان ها و حتی موجودات عالم

طبیعت شــامل میگردد .در این مفهوم هر فعل یا حرکتی که از سوی انسانها ،عناصر طبیعت

و موجودات انجام گیرد کار تعریف میشــود(جدی .)20 :1357 ،اما از لحاظ اقتصادی کار
به معنای تالشــی اســت که انســانها جهت تولید کاال و یا ارائه خدمتی انجام میدهند و این
1- Legal Feasibility
2- Operational Feasibility
3- Schedule Feasibility
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تالش میتواند جنبه فکری ،یدی و یا هردوی آنها را داشــته باشــد .شغل برای افراد وسیلهی

کســب درآمد بوده و پلی است که آنها را به سوی ارضاء نیازهایشان رهبری میکند (الوانی،

.)27 :1370

بــه نظر میننجر ( )1952عواملی را که موجب کارکردن میشــود میتوان به شــرح زیر

برشمرد:

-2کار کردن وسیله ای برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران است.

-3از طریق کارکردن فرد خود را جزئی از جامعه محسوب میدارد.

-4از طریق کار کردن انســان ضمن مقایســه خودش با دیگران به ارزشیابی توانائی ها و

مهارت ها و نیز کشف محدودیتهای خود اقدام مینماید.

-5کار کردن نشانه ای از بلوغ و بزرگسالی است (شفیع آبادی.)42 :1383 ،

تناســب شغل و شاغل :مهم ترين دغدغه مسؤالن سازمان ها ،افزايش بهرهوری و كارايي

نيروي كار مي باشد"رقابت قدرتمند بومي و بين المللي ،سازمان ها را به سوي كارايي بيشتر

ســوق مي دهد" .مديران واحدهاي منابع انساني فعال به اين چالش ها با يافتن راههای جديد
براي بهبود كارايي پاسخ مي دهند .عموماً چهار زيرمجموعه براي نظام مديريت منابع انساني

ذكر شده است :جذب و اســتخدام ،آموزش و بهسازي ،نگهداري (پرداخت حقوق و مزايا،
بازنشستگي ) . . .،و به كارگيري مؤثر كاركنان (خلیلی شورینی.)395 :1378 ،

شرايط احراز شغل :شرايط تحصيلي ،تجربي و ساير شرايط الزم براي تصدي رشته

شغلي را بيان مي كند و مشتمل برموارد :

 -1تحصيــات (مقطع -رشــته تحصيلي)  -2تجربــه و دانش- 3دورههای آموزشــي يا

كارآموزي)  4-شرايط خاص -5مهارت -6ویژگیهای جسمانی ،روحی و رفتاری و غیره.
کارکنان نیروی انتظامی

کســانی هستند که برابر شــرایط و مقررات مندرج در قانون ناجا یا قانون خدمت وظیفه

عمومیبه خدمت پذیرفته میشوند و عبارتند از :الف -پایور ب-پیمانی ج -وظیفه

-1کارکنان پایور :به کارکنانی اطالق میگردد که برای انجام خدمت مستمر در نیرو

استخدام میشوند و عبارتند از :الف-پایور انتظامی ب-پایور کارمند ج-پایور محصل.
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-1کار کردن وسیله ای برای صرف انرژی در راه مطلوب است.
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پایــوران انتظامی :کارکنانی هســتند که پــس از طی آموزشهــای الزم به یکی از

درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و عالئم انتظامیاستفاده مینمایند.

پایوران کارمند :کارکنانی هســتند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی

و تخصصی اســتخدام و بدون استفاده از لباس ،درجات و عالئم انتظامیبه یکی از رتبههای
40

پیش بینی شده در این قانون نائل میشوند.
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پایوران محصل :کارکنانی هســتند که به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در

یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مشاغل مندرج دراین قانون در یکی از مراکز

آموزشی نیروی انتظامییا سایر مؤسســات آموزشی به هزینه نیروی انتظامیمشغول تحصیل

میباشند.

-2کارکنان پیمانی :به کســانی اطالق میگــردد که خدمت پیمانــی را به صورت

انتظامییا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام میدهند.

-3کارکنان وظیفه :کســانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومیدر یکی از

دورههای ضرورت ،احتیاط و یا ذخیره مشغول خدمت میباشند (مدیریت منابع انسانی ناجا،

.)1393

صف و ستاد

1

هر ســازمان رسمیبرای نیل به اهداف خود ،نیازمند دو بخش عمده برای انجام دو دسته

وظایف میباشد این بخش ها عبارتند از صف و ستاد .واحدهای صف و ستاد به صورتهای
زیر در سازمان ها مطرح میباشند:

-1صف مطلق :2این واحد دارای سلســله مراتب ســادهای اســت که در آن هیچ نوع

واحد ستادی وجود ندارد و مدیر این واحد مسئولیت انجام وظایف خاص مدیریت را بدون
کمک واحدهای ستادی بعهده دارد .این واحدها در سازمانهای که تعداد پرسنل آنها بسیار

محدود میباشــد ،مطرح میشــوند .به طور مثال گشــت یا نگهبانی و پاسداری در نیروهای

مسلح.

-2ستاد مطلق :3این ســتاد یک واحد تئوریک است که در آن مدیریت صف وجود
1-Line & Staff
2-Pure Line
3-Pure Staff
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نــدارد .مدیــران این واحدها با توجه به مســئولیتی که در رابطه با ماهیت کار ســازمان دارند

گــزارش کار خود را به واحدهای تخصصی تر و مدیریت عمومیســازمان ارائه تا در انجام
وظایف خاص مدیریت مورد توجه قرار گیرد.

-3صف و ستاد :واحدهایی که نه بهصورت صف مطلق و نه به صورت ستاد مطلق عمل

مینمایند واحدهای صف و ستاد تلقی میشوند (غنوی.)132-131: 77،

اصلی ســازمان هستند .به عبارت دیگر آن دســته از وظایف و مأموریتها که مبنای ایجاد و

تأســیس یک سازمان میباشند وظایف صفی و بخشهای که این وظایف را انجام میدهند،
صف نامیده میشوند(جزینی 1387 ،به نقل از رضائیان؛ .)1379

 -ســتاد :به مجموعه ای از واحدهای ســازمانی اطالق میشود که الزمه انجام وظایف

صفی بوده و زمینه انجام بهتر وظایف مذکور را فراهم مینمایند.

 -ستاد شخصی :1ســتاد شخصی ،واحد یا فردی اســت که وظیفه تنظیم امور جاری و

روزمره مدیر ســازمان و انجام اقداماتی که به رفع مشغلههای فکری رئیس ،کمک میکند به

عهده دارد .واحدهایی مثل دفتر ریاســت ،روابط عمومی ،بازرسی مشاوران ،و منشی ها جزء

ستاد شخصی قلمداد میشوند(رضائیان.)293 :1379 ،

 -ستاد عمومی :2گاهی این ســتاد ،ستاد هماهنگ کننده ،ستاد کل ،ستاد مرکزی و یا

ستاد فرماندهی نیز نامیده میشود .ستاد عمومیهمچنین به مجموعه واحدهایی اطالق میشود
که به مدیریت عالی سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان کمکهای گسترده ای میکنند

و فعالیتهــای آنها محدود به امور خاصی نمیباشــد (رضائیان؛  .)293 :1379در واقع ســتاد
عمومی ،هدایت کننده امر تخصصی مربوط به کل سازمان میباشد (جزینی؛ .)34 :1393

 -ســتاد خدمات :3با توجه بــه پراکندگی برخی امور مانند خریــد ،بیمه ،حمل و نقل

و انبارداری در بیشــتر واحدهای ســازمان ،ستادی تشکیل میشــود که وظایف مربوطه را به

صورت متمرکز برای تمامیواحدها انجام دهد .بدین ترتیب که واحدهای مختلف نســبت به

دریافت خدمات یاد شــده فقط درخواست نموده و این ستاد طبق معیارهای سازمان نسبت به
انجام آنها اقدام مینماید

1-Personel Staff
2-General Staff
3-Service Staff
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صف :به مجموعه واحدهای ســازمانی اطالق میشود که مســئول انجام وظایف ذاتی و

41
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-ســتاد نظارت و کنترل :1با توجه به گستردگی ســازمان ،واحدی زیر نظر مدیران

عالی ســازمان بر حســن اجرای دستورات نظارت میکنند که ســتاد نظارت و کنترل نامیده
میشوند.

-ستاد مشورتی :2فرق این ستاد با ستاد شخصی در این است که ستاد شخصی فقط در

42

اختیار مدیر مربوطه که این ســتاد برای او ایجاد گردیده اســت ،میباشد ،ولی ستاد مشورتی
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برای تمامیپرســنل ســازمان میباشد .همانطوری که از نام ســتاد بر میآید وظیفه آنها ارائه
پیشنهاد بوده و مسئولین هیچگونه اجباری در قبول پیشنهادها را ندارند.

-ســتاد وظیفهای : 3ممکن اســت در شــرایطی با توجه به تغییرات محیطی سیستم و

تغییراتــی در قوانیــن و مقررات ناشــی از آن تشــکیل واحدی به منظور رفع این نوســان ها
ضرروی باشد که این امر در قالب ستاد وظیفه ای انجام میپذیرد.

-ستاد تخصصی :به مجموعه واحدهایی اطالق میشود که مسئول انجام وظایف فنی

و تخصصی مورد نیاز سایر بخشهای سازمان هستند (رضائیان؛ .)293 :1379
مشاغل نیروی انتظامی

الف -مشاغل انتظامی :عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در

جداول ســازمان برای کارکنان انتظامیپیش بینی شده است .مشاغل فرماندهی جزء مشاغل
انتظامیمحسوب میگردد.

ب-مشاغل کارمندی :عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در

جداول سازمان برای کارمندان پیش بینی شده است.

ج -مشــاغل مشترک :عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در

جداول ســازمان با این عنوان تعیین شــده و منحصر به کارکنان انتظامییا کارمندان نبوده و

قابل تخصیص به هر دو میباشد( .مدیریت منابع انسانی ناجا.)1393 ،
ماهیت مشاغل کارکنان پایور

هندی 4اظهار میدارد ما شــاهد تغییر در ماهیت مشاغل هستیم .شاغلی که به نیروی بازو

نیاز دارند رو به افول بوده و مشاغلی که به مغز متفکر نیازمندند رو به رشد هستند و میتوان
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2-Advisory Staff
3-Functional Staff
4-Handy
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گفت که صنایع کاربر جای خود را به صنایع مهارت گرا داده اســت و این صنایع نیز به نوبه
خود جای خود را به صنایع دانش محور داده است(سیف الهی و داوری.)1388 ،

مشاغل مهارتی

مشاغلی هستند که در نیروی انتظامیباید توسط افرادی انجام گیرد که دارای مهارتهای

مشاغلی که برابر برنامه ریزی انجام شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سطح ناجا نیز در

حال اجرا میباشــد همان مشاغل فنی و حرفهای میباشد .این مشاغل از جمله مشاغل مهارتی

میباشند که سازمان فنی و حرفه ای به جهت افزایش مهارت و توانمندسازی کارکنان وظیفه

بــرای ایجاد زمینه تخصیص شــغل و ایجاد زمینــه درآمدزایی ،با نیروهای مســلح همکاری
تنگاتنــگ دارد .نیروی انتظامیبا برگزاری کالسهای آموزشــی و دورههای مربیگری برای

کارکنان وظیفه میتواند ضمن تقویت و افزایش توان و مهارت کارکنان وظیفه در خصوص

بکارگیری آنان در مشــاغلی از ســازمان و ســاختار ناجا که با اخذ مجوز از ردههای امنیتی
قابلیت بکارگیری کارکنان وظیفه داشــته باشد ،در افزایش بهرهوری و اثربخشی فعالیتهای

ســازمانی نقشی مؤثر ایفا نماید .نمونه این مشــاغل که در قالب مشاغل فنی تجربی میباشند،

که این مشــاغل توسط سازمان فنی و حرفه ای و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح کشور
از طریــق عقد تفاهم نامه بــا وزارت ارتباطات ،معاونت فناوری ریاســت جمهوری ،وزارت

جهاد کشــاورزی و غیره محقق شده است و ســازمان ها موظف شده اند برابر سهمیه ای که

برای آموزش و توانمندســازی با حضور در کالسهای آموزشی ویژه کارکنانی که توانایی

الزم را نداشــته و نیاز به طی دوره دارند و اخذ آزمون و صدور مدرک قبولی برای کارکنان
وظیفه ای که توانایی الزم را از قبل احراز نموده و با شــرکت در آزمونهای پیش بینی شــده

موفقیــت حاصل میکنند و همچنین صدور مدارک مربیگری برای تدریس دورههای فنی و
حرفه ای برای افراد خبره و خاص تا از وجود اســتاد نیز به خودکفایی رســید بخشــی از این
مهارتها عبارتند از:

عنصــر خدمات صافــکاری؛ عنصر خدمات نقاشــی؛ عنصــر تعمیرکار خــودرو؛ عنصر

تعمیرکار وســایل برقــی؛ عنصر تعمیرکار خودروهای ســنگین؛ عنصر تعمیــرکار تجهیزات
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تخصصی و عمومیدر رشتههای مورد نیاز باشند و دورههای تخصصی موردنیاز را طی کرده
باشند و یا اصوالً استخدام و بکارگیری آنان به دلیل داشتن همین تخصص و مهارت میباشد.
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الکترونیکی؛ عنصر برقکار خودرو؛ عنصر برق ســاختمان؛ کارشــناس مهندســی ساختمان؛

عنصر بنایی ســاختمان؛ عنصر برقکار صنعتی؛ عنصر پیرایشگر مردانه؛ عنصر تراشکار؛ عنصر
تعمیــرکار تلفن همراه؛ عنصر تعمیرکار موتورســیکلت؛ عنصر خدمات تعویض کار روغن

خودروهای سبک؛ عنصر جوشکار سازههای فوالدی؛ کارشناس حسابدار عمومیمقدماتی؛
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متخصــص رایانــه کار  ICDLدرجــه 2؛ عنصر خدمات سرویســکار خــودرو؛ متخصص
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عکاس دیجیتال؛ عنصر خدمات پیشکار نانوایی؛ عنصر خدماتی؛ کارشناس و کمک نصاب
آسانســور؛کنترل بهداشــت و ایمنی در واحد غذا و نوشــیدنی؛گچ کار؛لوله کش و نصاب
تأسیســات حرارتی ســاختمان؛ متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی؛ مسئول بایگانی و بانک
اطالعــات؛ متخصص نازک دوز مردانه؛ عنصر خدمات نانوای نان ســنتی؛ متخصص نصاب

کابینت چوبی؛ متخصص نصب و تعمیر کولرهای گازی و پنجره ای و اســپیلت؛ کارشناس
نقشه کش عمومیساختمان.

مشاغل صفی

آنچه که بهعنوان عملکرد نیروی انتظامیدر انظار عمومینمود پیدا کرده و برداشــت ها

و نظرات مثبت و منفی از پلیس را رغم میزند مربوط به مشاغل صفی میباشد .در مفهوم و
معنای اصلی مشاغل صفی آن جمله از مشاغل هستند که در نیروی انتظامیبهعنوان سرانگشتان

لحاظ میشوند و تمام تالش ستاد برای حمایت و پشتیبانی از آن و دادن راهبردهای مناسب

به فرماندهان مربوطه برای دســتیابی به عملکرد مطلوب و رضایت مردم و مسئولین میباشد.
این مشــاغل چون مشــاغل فرماندهی که از فرماندهی استان ،شهرســتان ،منطقه ،بخش و یا

در قالب ســرکالنتر ،کالنتر ،یا فرمانده پاســگاه و پایگاه و همچنین مشاغلی از قبیل مشاغل

کارکنــان در یگانهای عملیاتی و درگیــر در فرماندهیهای انتظامیو مرزبانی در واحدهایی
چون یگان امداد ،یگانهای تکاوری ،هنگ ،گردان ،گروهان ،گشــت انتظامی ،یگان ویژه،

پلیــس اطالعات ،پلیس آگاهی ،مبازه با مواد مخدر ،قاچــاق کاال و ارز ،پلیس فتا ،عملیات

رزم و . . .که زمینه و شاخصه اصلی اینگونه مشاغل اجرایی بودن آنها و داشتن تجربه و دانش
مربوطه اســت .در این مشاغل در صورت ریز شدن مشاغلی وجود دارد که توسط کارکنان

رده ســازمانی و ساختاری پائین ســازمان انجام میپذیرد و کارکنان یاد شده دارای تجربه و
دوره دیده برای آن مشاغل میباشند و به دلیل داشتن جایگاه سازمانی و نوع مسئولیت محوله
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از عهده کارکنان رده باال خارج است.

از جمله این مشــاغل که میتوان آنها را در ذیل مشــاغل فنی علمــیو فنی تجربی و در
بخش صف نامید ،به موارد زیر که غالباً توســط کارکنان و یا افسران و درجه داران در گروه
شغلی درجه داری و افسر جزئی انجام میشود اشاره کرد:

گشــت انتظامی؛ ایست و بازرسی؛ بدرقه متهم؛ تیم تأمین یا اسکورت (تشریفات)؛ گروه

گروه کنترل اغتشاشات؛ متخصص راننده عملیاتی؛ کارشناس ابالغ اوراق قضائی؛ متخصص

کنترل ورود و خروج؛ متخصص نگهبانی؛ متخصص پاسداری؛ کارشناس حراست؛ دژبان.
مشاغل ستادی

مشــاغل ستادی بهعنوان مشاغلی اســت که در راستای تقویت واحدهای صفی پیش بینی
و ســاختارهای مناسب و متناســب با صف در آن طراحی شده است .معموالًکارکنانی که در

ستاد برنامه ها و راهبردها را برای صف پیشبینی میکنند افرادی هستند که قب ً
ال تجراب صفی

داشته و پس از طی دورههای تخصصی مختلف توانستهاند ضمن کسب مهارتهای میدانی،
مهارتهای مدیریتی و ستادی را نیز در خود تقویت نمایند و غالباً بین مشاغل ستادی و صفی
باید تناســب وجود داشــته و برنامهریزیهای صف معموالً پس از تجزیه و تحلیل در ســتاد

ابالغ میشــود و پس از هر مأموریتی نیز این ســتاد است که بازخوردهای الزم را برای بهبود

عملکردانجام داده و برنامههای رشــد و بالندگی ســازمان را مجدد ابالغ میکند .بین صف و
ستاد یک هم افزایی وجود دارد و باید صف موارد ضعف خود و کمبودها و کاستی ها را به

ســتاد اعالم و ستاد نیز با تشکیل جلســات کارشناسی مشکالت صف را مرتفع نماید .مشاغل
ســتادی همانطور که در پیش گفته شــددر گروههای مشاغل درجه داری ،افسر جزئی ،افسر
ارشد و امرا و کارمندان همتراز پیش بینی شده است و هر کدام از مشاغل با توجه به جایگاه

و ســاختاری که در ســازمان دارد میتواند بخشی از مســیر را برای دستیابی به اهداف سلسله

مراتب تأمین نماید .در این بین مشاغل افسر جزء و درجه داری از جمله مشاغل ستادی است
که توســط رده پائین سازمان و غالباً توسط کارکنانی که سنوات کمیداشته و یا نوع و نحوه
اســتخدام آنان به شکلی است که دوره ها و تخصصهای متناسب با مشاغل یاد شده را پشت

سر گذاشته اند .برخی از این مشاغل که توسط این گروه انجام میشود و میتوان آنها را در
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ویژه (تک تیرانداز ویژه)؛ خدمه ســاحهای نیمه ســنگین؛ عضو گروه واکنش سریع؛ عضو
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قالب مشاغل فنی علمیقرار داد به شرح زیر میباشد:

متخصص تایپ و تکثیر؛ کارشناس اتوماسیون اداری؛ عنصر تعمیر و عیب یابی رایانهها؛

کارشــناس اداری؛ ســرمتخصص اداری؛ متخصــص اداری؛ عنصرخدماتــی؛ پیک اداری؛
کارشــناس و رابط اداری؛ کارشناس اداری (منشــی)؛ کارشناس اداری (آجودان)؛ متصدی
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بایگانی؛ کارشناس اداری (مسئول دبیرخانه)؛ جمع دار؛ تلفنچی؛ متصدی استعالمات اداری؛
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متصدی رایانه؛ کارشناس کتابدار.

تعریف سرباز

کلیه اتباع ذکور جمهوری اســامیایران که مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومیبرابر

مقررات قانون میباشند از بدو ورود به خدمت " سرباز" نامیده میشوند (جعفری و همکاران،

.)13 :1392

برابر "ماده پانزدهم" سربازان وظیفه ای که حین خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل

گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد پنج ســال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی

موردنیاز نیروهای نظامیو انتظامیاســتخدام گردند ،تا دو ســال از خدمت آنان در صورت
انجــام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محســوب خواهد شــد و در صورتی که قبل از
خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مســتعفی و یا برکنار گردند ،چنانچه مشمول معافیتهای

قانونی نباشند بدون احتساب مدت تعهد انجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون
انجام خواهند داد (منصور.)23 :1382 ،

روش تحقیق

نــوع روش تحقيــق از منظر هدف نظــری –کاربردی و به لحــاظ روش پژوهش از نوع

آمیخته (کیفی و کمی)میباشد.

گــردآوری دادهها نیــز در دو مرحله کیفی وکمیصورت گرفت کــه در مرحله کیفی

با هدف "امکانســنجی واگذاری شــاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه"در ابتدا با انجام

مصاحبه با  10نفر از خبرگان و به شیوه بهرهگیری از روش دلفی و اجماع نظری خبرگان در

نهایت پرسشــنامه تدوین و تأیید شــد .در ادامه در مرحله کمیابعاد مشخص شده در مرحله

اول با استفاده از ابزار"پرسشنامه" در اختیار تعداد  20نفر خبرگان قرار گرفت تا به هر یک از
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ابعاد امکانسنجی واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه در قالب طیف لیکرت
(کامــاً موافــق؛ موافق؛ نظری ندارم؛ مخالــف؛ کام ً
ال مخالف) امتیاز دهنــد و در هر گروه،
اهمیت هر بعد را نسبت به سایرین مشخص نمایند.

جامعه آماری و قلمرو مكانی و زمانی تحقيق

تعــداد  20نفر از مدیران و معاونین متخصص در امر مشــاغل ســازمانی و مدیریت منابع

.)1397

روايي و پايايي تحقيق
روایی تحقیق

در تحقیق حاضر به منظور افزایش روایی (درونی و بیرونی) تحقیق ،سعی شده است که

از مشــارکت کنندگانی استفاده شــود که در حوزه مربوطه ،صاحبنظر و دارای تخصص
باشند و از انگیزه و تمایل کافی برای شرکت در مرحله دلفی ،برخوردار باشند که غالباً مدیر

طــرح و برنامه و یا معاون نیروی انســانی بودند؛ و همچنین از دورههــای متعدد برای اجرای
پرسشنامه استفاده شود.

پایایی تحقیق

به منظور حفظ پایایی تحقیق نیز موارد زیر مورد توجه قرار گرفت:

 -روش دلفی برای موضوع یا مشکل خاصی استفاده شده است .موضوع مورد نظر در این

تحقیق" امکانسنجی واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه" بود.

 پاســخگویان تخصصهای الزم را مرتبط با مشاغل و منابع انسانی دارا بودند و بههیمن دلیل انتخاب شدند.
 پاسخهای به دست آمده از انجام هر دور دلفی به پاسخگویان بازخور داده شد. -در نهایت ســعی شــد تا ســطحی از اجمــاع در مورد ابعــاد ،مؤلفهها و شــاخصهای

امکانسنجی واگذاری مشاغل به وجود آید.

روش تجزیه وتحلیل دادهها

بــراي تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نیــز از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی
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انسانی مرتبط با موضوع تحقیق درستاد فرماندهی نیروی انتظامیجمهوری اسالمیایران (سال
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اســتفاده شــد .براي تجزیه و تحلیل دادههای کمیبا استفاده از آزمونهای آماری در محیط
نرم افزار  spss 22تجزیه و تحلیل میشوند و آزمون خی دو ،فریدمن ،t، z،کلوموگراف و

میانگین رتبه ای اخذ شــد و در نهایت برای نرمال و غیرنرمال بودن توزیع دادهها و میانگین
رتبهای کلیه شاخص ها مورد استفاده قرار گرفتند.
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مدل تحقیق
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تحقیق به منظور امکان سنجی واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه انجام

شــد .به همین منظور میزان اهمیت هر کدام از مؤلفههای مدل تحقیق ،که جهت رســیدن به

اهداف آن در ستاد فرماندهی نیروی انتظامیجمهوری اسالمیایران با استفاده از نظر خبرگان
به تعداد  15نفر با گزینه موافقم و موافق نیستم نظرسنجی شد و مورد تأیید قرار گرفت.

یافتههای توصیفی
ویژگیهای جمعیت شناختی

در بررســی توصیفی متغیرهای جمعیت شــناختی مشــخص میشــود  85درصد پاســخ

دهندگان دارای شــغلهای مدیریتی و  15درصد نیز دارای شــغل غیر مدیریتی هســتند95 .

درصد پاســخ دهندگان متاهل و  5درصد نیز مجرد هستند .در خصوص سن 5 ،درصد پاسخ
دهندگان دارای سن  30الی  35سال 15 ،درصد دارای سن  36الی  40سال 65 ،درصد دارای
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ســن  41الی  45سال و  15درصد نیز دارای سن  46ســال و باالتر هستند .در خصوص میزان
تحصیالت  20درصد دارای تحصیالت کارشناسی 45 ،درصد دارای تحصیالت کارشناسی

ارشــد 30 ،درصد دارای مدرک دکتری و  5درصد نیز دارای ســایر تحصیالت هســتند .در

خصوص رشــته تحصیلی  70درصد در رشــتههای مرتبط با مدیریت و  30درصد نیز دارای

ســایر رشــته هستند .در خصوص ســابقه خدمت نیز  5درصد دارای ســابقه زیر  15سال35 ،
دارای سابقه  26الی  30سال هستند.

توصیف شاخصهای پرسشنامه

برای توصیف شــاخصهای پرسشــنامه از شــاخص گرایش به مرکز میانگین و شاخص

پراکندگی انحراف معیار استفاده شده است که گزارش نرم افزار به شرح زیر میباشد:

در مشــاغل مهارتی شاخص دورههای آموزشــی با میانگین  4/12در رتبه اول ،دورههای

فنــی و حرفه ای با میانگین  3/8در رتبه دوم و دورههای آموزشــی بــا میانگین  3/75در رتبه

ســوم قرار دارد .در مشاغل صفی ویژگیهای درون ســازمانی با میانگین  4/02در رتبه اول،

ویژگیهای جســمانی با میانگین  3/5در رتبه دوم ،دورههــای تخصصی با میانگین  3/47در
رتبه سوم و ویژگیهای رفتاری با میانگین  3/08در رتبه چهارم قرار دارد .در مشاغل ستادی

ویژگیهای درون ســازمانی با میانگین  4/3در رتبه اول ،مهارتهای اداری با میانگین 4/06
در رتبه دوم ،تحصیالت با میانگین  3/63در رتبه ســوم و دورههای آموزشی با میانگین 3/41
در رتبه چهارم قرار دارد.
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درصد دارای ســابقه  16تا  20ســال 20 ،درصد دارای سابقه  21الی  25سال و  40درصد نیز
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مقایسه توصیفی متغیرها

در مقایسه توصیفی شاخص ها مشخص میشود مشاغل ستادی با میانگین  3/89در رتبه

اول ،مشــاغل مهارتی با میانگین  3/85در رتبه دوم و مشــاغل صفی با میانگین  3/51در رتبه
سوم قرار دارد.
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بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

شــرح آزمون  :برای انتخاب یک آزمون آماری مناســب باید نرمــال بودن یا غیر نرمال

بودن توزیع دادهها بررســی شود ،فرض  h1دراین آزمون غیر نرمال بودن توزیع دادههاست

و فرض  h0نرمال بودن توزیع دادههاست که نتایج به شرح ذیل میباشد:
جدول نتایج آزمون کلوموگروف
ردیف

متغیر

مقدار آزمون کلوموگروف

سطح معناداری

1

مهارتی

5/2

./225

2

صفی

2/3

./098

3

ستادی

3/11

./701

با توجه به خروجی آزمون و سطح معناداری در کلیه گویه ها که بیش از  ./05میباشند

بــا اطمینــان  95درصد میتوان بیان کرد فرض  h0مورد قبول و  h1رد میشــود و این بدان
معناست که توزیع دادهها نرمال میباشد.

بررسی تصادفی بودن توزیع دادهها

شرح آزمون :برای بررسی تصادفی بودن توزیع دادهها میبایست از آزمون runtest

استفاده کرد h1 .دراین آزمون تصادفی بودن توزیع دادههاست و  h0نیز غیر تصادفی بودن
این دادههاست که خروج آن به شرح ذیل میباشد:
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جدول مقدار آزمون Z
ردیف

متغیر

مقدار آزمونz

سطح معناداری

1

مهارتی

8/23

./000

2

صفی

3

ستادی

7/84

6/02

./000

./000

درصد بیان کرد توزیع کلیه دادهها تصادفی میباشد.
بررسی سواالت تحقیق
سوال اصلی

شــرح آزمون :برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق از آزمون  tاستیودنت استفاده شده است

نمره مبنا در این آزمون عدد  3از طیف  5درجه ای لیکرت اســت که نتایج نرم افزار به شــرح
ذیل میباشد:

آیا امکان واگذاری مشاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه وجود دارد؟

مقدار آزمون تی در متغیر مشاغل مهارتی 58/36و سطح معناداری  ./000میباشد بنابراین

بــا اطمینان  95درصد میتوان بیان کرد امکان وجود واگذاری این مشــاغل در این بخش به

کارکنان وطیفه وجود دارد اما برای مشــخص شــدن میزان این واگــذاری به مقدار میانگین
مراجعه میشود که  3/85میباشــد با این مقدار میانگین میتوان بیان کرد " امکان واگذاری

مشــاغل مهارتی کارکنان پایور به کارکنان وظیفه در حد متوســط رو به باال" میباشد .مقدار
آزمون تی در متغیر مشــاغل صفی  24/59و سطح معناداری  ./000میباشد بنابراین با اطمینان

 95درصــد میتوان بیان کــرد امکان وجود واگذاری این مشــاغل در این بخش به کارکنان
وظیفه وجود دارد اما برای مشــخص شــدن میزان ایــن واگذاری به مقــدار میانگین مراجعه

میشــود که  3/51میباشــد با این مقدار میانگین میتوان بیان کرد " امکان واگذاری مشاغل

صفی کارکنان پایور به کارکنان وظیفه در حد متوســط" میباشد .مقدار آزمون تی در متغیر

مشاغل ستادی  22/30و سطح معناداری  ./000میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان
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با توجه به این که ســطح معناداری در کلیه گویهها  ./000میباشد میتوان با اطمینان 95
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بیان کرد امکان وجود واگذاری این مشاغل در این بخش به کارکنان وطیفه وجود دارد اما

برای مشخص شدن میزان این واگذاری به مقدار میانگین مراجعه میشود که  3/89میباشد
با این مقدار میانگین میتوان بیان کرد " امکان واگذاری مشــاغل ســتادی کارکنان پایور به
کارکنان وظیفه در حد متوسط به باال" میباشد.

جدول مقدار آزمون t
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عنوان مشاغل

مقدار آزمونt

سطح
معناداری

نمره مبنا

مقدار
میانگین

نتیجه

مهارتی

58/36

./000

3

3/85

امکان واگذاری در حد
متوسط رو به باال

صفی

24/59

./000

3

3/51

امکان واگذاری در حد
متوسط

ستادی

22/30

./000

3

3/89

امکان واگذاری در حد
متوسط رو به باال

سؤاالت فرعی

سوال اول :کدام مشاغل ستادی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟
جدول مقدار آزمون (tمشاغل ستادی)
مقدار آزمون خی دو

سطح معناداری

تعداد

1/62

./000

20

با توجه به مقدار آزمون خی دو که  1/62و سطح معناداری که  ./000میباشد میتوان با

اطمینان  95درصد بیان کرد رتبه بندی شاخص ها در این بخش معتبر میباشد و برای بررسی
این رتبه بندی میبایست به ضریب فریدمن مراجعه کرد که به شرح ذیل میباشد:
جدول مقدار آزمون فریدمن(مشاغل ستادی)
ردیف
1

2
3
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عنوان شاخص
دورههای آموزشی

دورههای فنی و حرفهای
تحصیالت

ضریب فریدمن

رتبه

2/13

1

2/10
1/78

2
3

Archive of SID
با توجه به مقدار ضریب فریدمن شاخص دورههای آموزشی با ضریب  2/13در رتبه اول،

دورههــای فنی و حرفــه ای با ضریب  2/10در رتبه دوم و تحصیالت با ضریب  1/78در رتبه
سوم قرار دارد.

سؤال دوم :کدام مشاغل صفی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟
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جدول( )28-4مقدار آزمون خی دو(مشاغل ستادی)

48/78

./000

20

با توجه به مقدار آزمون خی دو که  48/78و سطح معناداری که  ./000میباشد میتوان با

اطمینان  95درصد بیان کرد رتبه بندی شاخص ها در این بخش معتبر میباشد و برای بررسی
این رتبه بندی میبایست به ضریب فریدمن مراجعه کرد که به شرح ذیل میباشد:
جدول( )29-4مقدار آزمون فریدمن(مشاغل ستادی)
ردیف
1

عنوان شاخص

ویژگیهای درون سازمانی
ویژگیهای جسمانی

2

دورههای تخصصی

3

ویژگیهای رفتاری

4

ضریب فریدمن

رتبه

3/65

1

3/35

2

1/60

3

1/40

4

با توجه به مقدار ضریب فریدمن شــاخص ویژگیهای درون سازمانی با ضریب  3/65در

رتبه اول ،ویژگیهای جســمانی با ضریب  3/35در رتبه دوم و دورههای تخصصی با ضریب

 1/60در رتبه سوم و ویژگیهای رفتاری با ضریب  1/40در رتبه چهارم قرار دارد.

سؤال سوم :کدام مشاغل مهارتی قابل واگذاری به کارکنان وظیفه میباشد؟
جدول( )30-4مقدار آزمون خی دو(مشاغل مهارتی)

مقدار آزمون خی دو

سطح معناداری

درجه آزادی

49/15

./000

20
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مقدار آزمون خی دو

سطح معناداری

تعداد

Archive of SID
با توجه به مقدار آزمون خی دو که  49/15و سطح معناداری که  ./000میباشد میتوان

بــا اطمینان  95درصد بیان کرد رتبه بندی شــاخص ها در این بخش معتبر میباشــد و برای
بررسی این رتبه بندی میبایست به ضریب فریدمن مراجعه کرد که به شرح ذیل میباشد:
جدول( )31-4مقدار آزمون فریدمن(مشاغل مهارتی)
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ردیف

عنوان شاخص

ضریب فریدمن

رتبه
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1

ویژگیهای درون سازمانی

4

1

2

مهارت اداری

2/70

2

3

تحصیالت

2/05

3

4

دورههای آموزشی

1/25

4

بــا توجه به مقدار ضریب فردیمن شــاخص ویژگیهای درون ســازمانی با ضریب  4در

رتبــه اول ،مهارتهای اداری با ضریب  2/70در رتبــه دوم و تحصیالت با ضریب  2/05در

رتبه ســوم و دورههای آموزشــی با ضریب  1/25در رتبه چهارم قرار دارد .پس از مشخص

شدن شــاخصهای نهایی برای واگذاری مشاغل کارکنان پایور در ماهیت مهارتی ،صفی و

ســتادی مؤلفههای مورد نظر نیز با نظر اعضای پانل پس از دو مرحله با استفاده از شیوه دلفی
در قالب یک پرسشــنامه به دست آمد که پس از جمع بندی نظرات تک تک اعضای پانل،

میانگین نمرات تمامیمؤلفه ها نتایج به دست آمده پس از ثبت دادهها در نرم افزار spss22

؛ و برابر نتایج به دســت آمده از طیف لیکرت مؤلفههای که میانگین نمرات آنان  5میباشد
قطعاً امکان واگذاری آن وجود دارد .مؤلفههای که میانگین آنها  2باشد به احتمال زیاد قابل

واگذاری نمیباشــند .مؤلفههای که میانگین آنها  4-5باشــد امکان آن در حد زیاد اســت.

مؤلفههای که میانگین نمرات آنها  3-4باشد امکانش کم و در صورت داشتن میانگین نمره

 ،1امکان واگذاری آن به هیچ وجه مقدور نمیباشد.
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از مرحله کیفی(دلفی)

برای مشخص شدن شاخصهای واگذاری مشــاغل کارکنان پایور به کارکنان وظیفه از

شــیوه دلفی بهرهگیری شــد و نظر هر کدام از اعضای پانل را در خصوص شاخص مورد نیاز
واگذاری مشــاغل خواستار شده و برای اعتبار بخشی بیشتر تعداد  5نفر به اعضای پانل اضافه

نهایی زیر در بخش مشاغل مهارتی ،صفی و ستادی به دست آمد:

رديف ماهيت مشاغل تعداد شاخص تعداد مؤلفه
1

مهارتي

3

14

3

ستادي

4

24

2

صفي

4

24

در بخــش ماهیت مهارتی مشــاغل تحصیــات ،دورههای فنی و حرفــه ای و دورههای

آموزشی به ترتیب بیشترین نقش را در واگذاری مشاغل مهارتی ایفا خواهند نمود .در بخش
ماهیــت صفی مشــاغل در نیروی انتظامیویژگیهای جســمانی ،درون ســازمانی ،رفتاری و

تخصصی بیشــتر نظر اعضای پانل دلفی را برای واگذاری مشاغل صفی به کارکنان وظیفه را
به خود اختصاص دادند و در بخش ماهیت ســتادی مشاغل در نیروی انتظامیمهارت اداری،

تحصیالت ،ویژگیهای درون ســازمانی و دورههای آموزشــی به ترتیب بیشــتر نظر اعضای

پانل دلفی را برای واگذاری مشــاغل ســتادی به کارکنان وظیفه را به خود اختصاص دادند.

نتیجــه نهایی حاصــل از مرحله کیفی پژوهش با اســتفاده از ادبیات تحقیــق ،تبدیل مصاحبه
نیمســاختاریافته به متن و انجام شیوه دلفی در مراحل مختلف پژوهش ،تدوین پرسشنامه برابر
جدول زیر شد:
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کرده و نظرسنجی کیفی دلفی از طریق  15نفر صورت گرفت که در مرحله دوم دلفی نتایج
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جدول پرسشنامه نهایی حاصل از نتایج کیفی

جدول پرسشنامه نهایی حاصل از نتایج کیفی
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ترتیب اولویت

شماره سوال

میانگین

1

12

4/8500

2

3

4/7000

3

10

4/7000

4

11

4/4000

5

2

4/2500

6

6

4/1000

7

7

3/9500

8

13

3/6500

9

4

3/6000

10

8

3/6000

11

1

3/5000

12

9

3/3500

13

14

3/0000

14

5

2/9500

نتایج حاصل از مرحله کمی(نظرسنجی) دلفی

پس از جمع بندی نتایج حاصل از ورود دادههای به دســت از آمده از پرسشــنامه
در نرم افزار  spss22و تجزیه و تحلیل شــاخصه ها و مؤلفههای واگذاری مشــاغل،
تمامیمؤلفه ها بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب اولویت اهمیت و ارزشگذاری
آنها در قالب واگذاری مشــاغل مهارتی ،صفی و ستادی مشخص شدند .که به ترتیب
هر ماهیت از مشاغل نیروی انتظامیرا به تفکیک در خصوص امکان واگذاری مشاغل
در آن ماهیت مشخص و نتایج کمیآنها نیز برابر جداول نشان داده میشود.
در مشاغل مهارتی برابر جدول نتایج زیر به دست آمد:
-کارکنــان وظیفه ای که دورههای آموزشــی مهارتهای فنی و حرفــهای را گذرانده
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باشند ،در مشاغل آشپزی ،آرایشگری امکان بکارگیری شان زیاد میباشد و در این پژوهش

با کســب رتبه نخســت و با میانگین  4/85باالترین نظر کارشناسان خبره را به خود اختصاص
داد.

درخصوص مشاغل صفی به شرح جدول نتایج زیر به دست آمد:

مشاغل صفی میانگین
شماره سوال
ترتیب اولویتجدول واگذاری
5/0000
23
1

www.SID.ir

2

25

4/6000

3

15

4/4500

4

28

4/4000

5

26

4/3000

6

35

3/9500

7

31

3/8000

8

36

3/8000

9

18

3/7000

10

16

3/6500

11

33

3/6500

12

21

3/6000

13

22

3/5500

14

38

3/5500

15

17

3/3500

16

27

3/2000

17

22

3/1500

18

37

3/1000

19

20

3/0500

20

33

2/9500

21

30

2/9000

22

16

2/7500

23

26

2/6500

24

32

2/4000
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 داشــتن تحصیالت کاردانی و کارشناسی برای واگذاری مشاغل سرپرستی برابرنظر خبرگان با کســب رتبه چهاردهم و آخر در ویژگیهــای مهارتی و نمره میانگین
 2/95امکانش کم میباشد.

Archive of SID
-تعیین صالحیت امنیتی کارکنان وظیفه توســط رده امنیتی برای واگذاری مشاغل صفی

کارکنان پایور به آنان با نظر خبرگان بهعنوان مهمترین ویژگی میباشــد که با کســب رتبه
نخست و نمره میانگین  5در حد خیلی زیاد ارزیابی شد.

-کارکنــان وظیفه که دارای مقامهای قهرمانی در ســطوح مختلف میباشــند با میانگین
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 4/45نظر خبرگان و رتبه دوم ،با امکان واگذاری زیاد در مشاغل ارزیابی شد.
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وضعیت تأهل کارکنان وظیفه تأثیری در واگذاری مشــاغل به آنان نداشــته و برابر نتایج

کمیبه دســت آمده با میانگین  2/4و رتبه بیست و چهارم و آخر را به خوداختصاص داده و

امکان واگذاری نیز در حد کم ارزیابی شــد .در بخش مشاغل ستادی برابر جدول زیر نتایج

به دست آمد:
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جدول مشاغل ستادی
ترتیب اولویت

شماره سوال

میانگین

1

14

5/0000

2

49

4/6000

3

39

4/4500

4

52

4/4000

5

50

4/3000

6

59

3/9500

7

55

3/8000

8

60

3/8000

9

42

3/7000

10

43

3/6500

11

57

3/6000

12

45

3/5500

13

48

3/5500

14

62

3/3500

15

41

3/2000

16

51

3/1500

17

46

3/1000

18

61

3/0500

19

44

2/9500

20

58

2/9000

21

54

2/9000

22

40

2/7500

23

53

2/6500

24

56

2/4000
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کارکنان وظیفهای که تحصیالت مرتبط با مشــاغل اداری دارند با توجه به نتایج به دست

آمــده با میانگین  5و رتبه نخست با امکان خیلی زیاد میتوان آنها را بهعنوان عنصر خدماتی
در مشاغل ستادی بکارگیری نمود.

-کارکنان وظیفهای که در رشــتههای روانشناســی تحصیالت مربوطــه را با موفقیت طی

نمــوده باشــند برابر نتایج تحقیــق با میانگین نمــره  4/6و رتبه دوم امکان واگذاری مشــاغل
 -برابر نتایج به دســت آمده مشاغل ستادی در صورت تأیید رده امنیتی با میانگین نظرات

خبرگان  4/45و رتبه سوم در حد زیاد امکان واگذاری آن به کارکنان وظیفه وجود دارد.

 -امکان واگذاری مشــاغل ســتادی برای کارکنان وظیفه که دارای تابعیت دوگانه باشند

وجــود ندارد و به همین علت و برابر نظرات خبرگان میانگین  2/4و رتبه آخر که در حد کم
امکانسنجی شد.

 -در زیر ترتیب واگذاری مشاغل مشخص شده و ویژگیهای آنها در قالب دو جدول از

رتبه اول تا رتبه  62بهصورت ترکیبی از تمامیماهیتهای مشاغل ناجا مشخص شده است که

در آن مشاغل آشپزی و آرایشگری رتبه اول (جدول  )9-5و مشاغل فاوایی و ویژگی تابعیت

دوگانه (جدول  )10-5در پائینترین سطح امکان واگذاری مشاغل قرار گرفتند.
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
پیشنهادهای بخش مشاغل مهارتی

 -سطح تحصیالت بهعنوان متغیر تأثیرگذار در واگذاری مشاغل پایور به کارکنان وظیفه

مورد استفاده قرار گیرد.

 -نیازهای آموزشــی مبتنی بر مهارتهای فنی و حرفه ای مورد نیاز کارکنان وظیفه برای

واگذاری مشاغل مهارتی کارکنان پایور شناسایی و اجرا شود.

-کارکنان وظیفه ای که دورههای آشــپزی و آرایشگری را با موفقیت پشت سر گذاشته

اند در واگذاری مشاغل در اولویت واگذاری شغل قرار گیرند.

 -فارغ التحصیالن مقاطع ارشــد و دکتری دانشــگاه علوم پزشکی که قصد انجام خدمت

ســربازی دارند بــا هماهنگی وزارت بهداشــت و درمان در مراکز بهداشــتی و درمانی ناجا،
نیروهای مسلح یا سایر سازمانها قرار گیرند.
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روانشناسی و مشاوره در ستاد نیروی انتظامیدر حد زیاد ارزیابی شد.
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پیشنهادهای بخش مشاغل صفی

 -مهارتهای آمادگی جســمانی مورد نیاز کارکنان وظیفه برای واگذاری مشاغل صفی

کارکنان پایور که منجر به کســب مقامهای قهرمانی میشــود مشخص و برنامه ریزی برای

توانمند ســازی کارکنان وظیفه برای واگذاری مشــاغل قهرمانی در تربیت بدنی واحدهای
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نظامیو انتظامیصورت گیرد؛

 -ویژگیهای درون ســازمانی با شاخصه تأیید امنیتی هویت افراد با برنامه ریزی مدیران
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امنیتی به نحوی انجام تا بتوان مشاغل با حساسیت پایین را به کارکنان وظیفه واگذار نمود.
پیشنهادهای بخش مشاغل ستادی

 -مهارتهای اداری مورد نیاز کارکنان وظیفه برای واگذاری مشــاغل ستادی کارکنان

پایور به آنان با عنوان عنصر خدماتی در طول دوره خدمت وظیفه عمومیبرای آنان پیشبینی
شود تا امکان واگذاری شغل عنصر خدماتی تسهیل گردد.

 -فارغ التحصیالن رشــتههای مرتبط با روانشناســی در گرایشهــای مختلف در مقاطع

تحصیلی کارشناســی تا دکتری طوری برنامه ریزی شــود که بــه دلیل وضعیت فعلی جامعه
و نیاز به مشــاوره و راهنمایی بتوان کارکنان وظیفه را در مشــاغل مشــاوره و روانشناسی در
واحدهای ستادی بکارگیری نمود.
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